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Hoe kun je toekomstige studenten helpen bij het converteren van een aanmelding voor 

een opleiding in een daadwerkelijke inschrijving? In de afgelopen jaren hoorden we 

steeds vaker dat deze vraag leeft bij onderwijsinstellingen omdat een redelijk groot 

percentage van de aanmeldingen niet converteert in een startende eerstejaars. Reden 

voor ons om onderzoek te doen naar dit onboardingsproces. Dit proces omvat alle 

informatie-uitwisseling tussen de onderwijsinstelling en de toekomstige student vanaf 

het moment van aanmelden tot de start van de studie. De behoeften van toekomstige 

studenten hebben we in kaart gebracht en vergeleken met de ervaringen van 

eerstejaars bachelorstudenten.

We hebben scholieren en studenten gevraagd een vragenlijst in te vullen (kwantitatief 

onderzoek). Voor beide groepen hebben we een aparte enquête opgesteld. In de eerste 

enquête zijn havo- en vwo-scholieren bevraagd naar hun behoeftes en verwachtingen 

tijdens het aanmeld- en inschrijfproces. In de tweede enquête vroegen we aan 

eerstejaars hbo- en wo-studenten wat hun behoeftes en ervaringen zijn met dit proces. 

Scholieren en studenten zitten vaak op dezelfde lijn wanneer het gaat over het 

ontvangen van informatie. Ze krijgen essentiële informatie het liefst voor de 

zomervakantie. Daarnaast beschouwen scholieren en studenten dezelfde informatie 

als leuk of als essentieel. Hierbij zien we wel een verschil tussen havisten/hbo’ers en 

vwo’ers/wo’ers. Uit de antwoorden blijkt dat vwo’ers en wo’ers informatie over het 

studentenleven significant belangrijker vinden dan havisten en hbo’ers. De status van 

inschrijving zien zowel de studenten als scholieren als essentiële informatie. Deze twee 

groepen willen de status van inschrijving graag elk moment van de dag kunnen zien 

en gebruiken hiervoor het liefst een app, waarin ook andere interessante informatie te 

vinden is.

Uit beide enquêtes blijkt dat scholieren en studenten niet houden van lange stiltes. De 

studenten ontvangen graag binnen twee weken een bevestiging van aanmelding en 

vervolgens iedere twee weken updates vanuit de instelling of opleiding. Het laatste 

werkt in het voordeel wanneer een scholier moet kiezen tussen meerdere opleidingen. 

Ongeveer 70% van de scholieren kiest sneller voor een opleiding die vaak updates 

stuurt dan voor een opleiding die weinig van zich laat horen. Daarnaast zorgt frequent 

contact er voor dat scholieren niet gaan twijfelen door een te lange stilte.

Het is belangrijk voor studenten om voor de start van het studiejaar hun studiegenoten 

te leren kennen. Meer dan 80% van de studenten heeft behoefte aan een kennismaking 

met medestudenten. Dit kan zowel fysiek als online. Uit de resultaten blijkt dat veel 

studenten wel behoefte hebben aan online contact met medestudenten, maar dat 
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slechts 40% dit heeft kunnen doen. De studenten willen elkaar graag leren kennen via 

whatsapp. De fysieke kennismakingsactiviteiten zijn ook populair onder studenten. 

De overgrote meerderheid heeft deelgenomen aan een kennismaking met de klas of 

een rondleiding door de school. Studenten zijn hier erg positief over, want ze raden 

instellingen aan om volgend jaar deze activiteiten voor de nieuwe studenten te 

organiseren.

Terugblikkend geeft 40% van de studenten aan dat de frequentie van het contact 

belangrijk was voor het kiezen van een definitieve opleiding. Daarentegen was het 

gevoel dat ze krijgen bij het contact voor 75% van de studenten van belang. Uiteindelijk 

heeft het contact over essentiële zaken, zoals het collegegeld, het meest bijgedragen 

aan hun keuze. Voor 30% van de studenten die aangaven  zich voor meerdere 

opleidingen te hebben gemeld, heeft het contact in het algemeen een rol gespeeld 

tijdens het maken van hun definitieve keuze.

Afsluitend stellen we dat scholieren en studenten houden van duidelijkheid en 

overzicht. We raden aan hen als eerste op de hoogte te brengen van essentiële 

informatie en vervolgens regelmatig updates te blijven sturen, om zo te voorkomen 

dat ze gaan twijfelen door stilte. Daarnaast hebben scholieren en studenten een grote 

behoefte om elkaar te leren kennen voor de start van het studiejaar. Maak dit voor hen 

mogelijk door middel van whatsapp of fysieke kennismakingsactiviteiten.
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1.1

1 Inleiding

In de afgelopen jaren leerden veel scholieren door na het afronden van de middelbare 

school, blijkt uit een onderzoek van het CBS1. De meeste scholieren meldden zich voor 

verschillende opleidingen aan en kozen uiteindelijk de opleiding, waarvan zij dachten 

dat die het beste bij hen paste. Meerdere factoren hebben invloed op de studiekeuze 

van jongeren. Denk hierbij aan de baankansen, de studentenstad, de mening van ouders 

en leeftijdsgenoten, sfeer en de communicatie vanuit de onderwijsinstelling. 

Uit een onderzoek van de Universiteiten van Nederland2 blijkt dat 44% van alle 

aanmeldingen in 2020 uiteindelijk wordt ingetrokken, omdat de studenten zich voor 

meerdere opleidingen hebben aangemeld en een keuze moeten maken. Of een 

opleiding bij een scholier past kan een instelling niet beïnvloeden, maar het proces 

dat zij moeten doorlopen om aan de studie te beginnen wel. Dit noemen we het 

onboardingsproces. De inzichten van dit onderzoek helpen instellingen om in te 

spelen op op de factoren die invloed hebben op de definitieve keuze van scholieren en 

studenten.

Dus: hoe kunnen onderwijsinstellingen hun onboardingsproces verbeteren om de 

conversie van aanmelding naar inschrijving te verhogen? Hierbij is de mening van 

scholieren van groot belang: Wat denken zij nodig te hebben om hun keuze te maken? 

Ook de mening van de eerstejaarsstudenten is belangrijk: Wat bleken zij achteraf nodig 

te hebben? 

Achtergrond 

Uit gesprekken met verschillende onderwijsinstellingen blijkt dat meerdere instellingen 

weten dat hun toekomstige studenten barrières ervaren tijdens het onboardingsproces. 

Instellingen weten echter niet exact wat de achterliggende redenen zijn en waar ze 

moeten beginnen. Dit onderzoek biedt instellingen meer inzicht in de behoeftes van de 

studiekiezer zodat zij hier op kunnen anticiperen.

Onboardingsproces:
Onboarding gaat over het uitwisselen van informatie tussen de nieuwe student 

en de onderwijsinstelling. Onboarding draagt bij eraan dat studenten zich 

verbonden voelen met de instelling en dat zij minder vaak vroegtijdig uitvallen. Het 

onbaordingsproces omvat de communicatie tussen de student en instelling tijdens 

het aanmelden, inschrijven en de start van de studie.

Bron: Onderwijs & Onboarding, Metis Onderwijsadvies (31 december 2018)

1 Vrijwel alle middelbare scholieren leren door (cbs.nl) 
2 F_C_aanmeldcijfers (universiteitenvannederland.nl)gel

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/27/vrijwel-alle-middelbare-scholieren-leren-door
https://www.universiteitenvannederland.nl/2014/f_c_aanmeldcijfers.html
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1.1.1

1.3

1.2

Aanmeld- en inschrijfproces.
Het aanmelden en inschrijven voor een opleiding zijn twee verschillende stappen.

Aanmelden 

Studenten melden zich aan voor de studie(s) van hun keuze via Studielink. De 

aanmelddeadline voor reguliere opleidingen is op 1 mei. Voor een numerus fixusopleiding 

moeten studiekiezers zich voor 15 januari al aanmelden, zodat ze alle stappen van het 

selectieproces kunnen doorlopen. Voor reguliere opleidingen vindt er eventueel een  

studiekeuzecheck plaats. De uitslag hiervan is niet bindend.

Inschrijven
Als studenten aan de vereisten voldoen, kunnen zij zich inschrijven bij hun onderwijsinstelling. 

Als zij alle stappen van het inschrijfproces hebben doorlopen, is de inschrijving voltooid.

Doelgroep
Om erachter te komen wat instellingen aan hun onboardingsproces kunnen verbeteren, 

willen we de mening van studiekiezers horen. We hebben hen verdeeld in twee groepen. 

De eerste groep zijn havo- en vwo-scholieren uit de bovenbouw, die het proces van 

aanmelden en inschrijven nog moeten doorlopen. De tweede groep bestaat uit eerstejaars 

hbo- en wo-studenten, die dit hele proces net hebben doorlopen.

Onderzoeksvragen
In dit onderzoek kiezen we voor een unieke benadering waarbij we de verwachtingen, 

behoeften en ervaringen van studiekiezers met elkaar vergelijken. Hierbij kijken we ook 

naar de verschillen tussen havisten en vwo’ers én naar mannen en vrouwen. We zijn 

benieuwd naar de voorkeuren van deze groepen in verhouding tot elkaar.

Ons doel is: achterhalen wat instellingen kunnen verbeteren aan hun

inschrijf- en aanmeldingsproces, zodat (toekomstige) studenten zo min mogelijk barrières 

ervaren bij het begin van hun studie. We hebben daartoe de volgende onderzoeksvraag 

opgesteld: 

Wat zijn de verwachtingen, behoeftes en ervaringen van (toekomstige) 

eerstejaarsstudenten tijdens het onboardingsproces? 

Deze vraag beantwoorden we aan de hand van de onderstaande deelvragen:

 • Wat zijn behoeftes met betrekking tot informatievoorziening?

 • Wat zijn behoeftes met betrekking tot contact met onderwijsinstellingen?

 • Wat zijn behoeftes met betrekking tot kennismaking met medestudenten?

De deelvragen zijn gericht op de behoeftes van de beide doelgroepen.  Scholieren 

ontwikkelen behoeftes door hun verwachtingen en eerstejaars, op hun beurt, ontwikkelen 

nieuwe behoeftes door hun ervaringen.
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Aantal respondenten

Ingevuld 1.295

Buiten de doelgroep 13

Onvolledig en verwijderd 398

Netto respons 884

2  

2.1

2.2

2.2.1

Methode

Dataverzameling
Het onderzoek bestaat uit twee delen: in het eerste deel onderzoeken we de 

verwachtingen en behoeftes van scholieren voordat ze gaan studeren. In het tweede 

deel gaan we in op de behoeftes en ervaringen van eerstejaarsstudenten met het 

onboardingsproces. 

Voor beide delen gebruiken we een online vragenlijst om de doelgroepen te ondervragen. 

In de eerste enquête hebben we havisten uit de vierde en vijfde klas en vwo'ers uit de 

vijfde en zesde klas gevraagd naar hun verwachtingen en behoeftes in dit proces. Deze 

gegevens zijn verzameld tussen 3 mei en 24 juli 2022. In september is de tweede enquête 

verstuurd naar eerstejaarsstudenten van hbo- en wo-onderwijs. 

Door de enquêtes in te vullen maakten de scholieren en studenten kans op het winnen van 

een cadeaubon. De scholieren en studenten zijn geselecteerd op basis van de gegevens in 

de database van Qompas. 

We kiezen voor een kwantitatief onderzoek omdat we zo een grote groep jongeren 

kunnen bevragen met daarin zoveel mogelijk variatie met betrekking tot de aanmeld- en 

inschrijfprocedures van verschillende opleidingen en onderwijsinstellingen.

Responsberekening

Enquête 1: Studiekiezers
De eerste enquête is ingevuld door 1.295 respondenten. Hiervan vallen 13 respondenten 

(1%) buiten de doelgroep. Van de 13, vallen 10 respondenten af omdat zij vmbo volgen en 

3 vallen af omdat ze niet meer op het voortgezet onderwijs zitten. Van de respondenten 

die wél tot de doelgroep behoren heeft een deel de vragenlijst niet volledig ingevuld. Deze 

antwoorden zijn buiten beschouwing gelaten. De netto respons van deze enquête omvat 

884 deelnemers (Tabel 1).

Tabel 1. Responsberekening van de eerste enquête.
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Aantal respondenten

Ingevuld 254

Buiten de doelgroep 56

Onvolledig en verwijderd 24

Netto respons 174

2.2.2 Enquête 2: Eerstejaarsstudenten
De tweede enquête is ingevuld door 254 respondenten. Van deze respondenten 

vallen 56 deelnemers (22%) buiten de doelgroep. Bijlage 1 geeft weer waarom 

deze deelnemers buiten de doelgroep vallen. Van de overige respondenten zijn 24 

deelnemers niet ver genoeg gekomen. Deze respondenten zijn verwijderd. Daarnaast 

hebben 26 deelnemers de enquête niet volledig ingevuld. Omdat we een relatief klein 

aantal respondenten hebben, zijn deze respondenten niet verwijderd om zo de validiteit 

van de resultaten te waarborgen. De netto respons van de tweede enquête omvat 174 

deelnemers (Tabel 2).

Het aantal respondenten van de tweede enquête is lager dan het aantal van de eerste 

enquête. De reden hiervoor is dat sommige contactgegevens verloren gaan uit onze 

database, wanneer middelbare scholieren over stappen naar het hoger onderwijs. Een 

deel van de scholieren maakte gebruik van een schoolmailadres.

Tabel 2. Responsberekening van de tweede enquête.
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Man Vrouw Anders
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Figuur 1. Verdeling naar geslacht enquête 1: 
Studiekiezers (N = 884).

Figuur 2. Verdeling naar geslacht enquête 2: 
Eerstejaarsstudenten (N = 147).

Verdeling naar geslacht 
eerste enquête

Verdeling naar geslacht 
tweede enquête

Steekproefsamenstelling
Ervaring leert dat vrouwen doorgaans sneller bereid zijn om deel te nemen aan 

enquêtes. We zien dit terug in het gegeven dat 68% van de respondenten van de eerste 

enquête en 62% van de tweede enquête, vrouw is (Figuur 1 en 2). Tegelijkertijd weten we 

ook dat de antwoorden van mannen en vrouwen soms behoorlijk van elkaar verschillen. 

Om voor de ondervertegenwoordiging van mannen te corrigeren hebben we, op basis 

van cijfers van het CBS (Bijlage 2 en 4), een weegfactor toegepast op de antwoorden 

van de deelnemers (Bijlage 3 en 5). De weegfactor verhoogt de betrouwbaarheid 

van de resultaten ten aan zien van de onderzoekspopulatie. Alleen wanneer we een 

vergelijking maken tussen mannen en vrouwen passen we de weegfactor niet toe. 

De respondenten van beide enquêtes zijn redelijk gelijk verdeeld over het 

opleidingsniveau (Figuur 3).

2.3

Verdeling naar niveau

Figuur 3. Verdeling naar niveau (N = 884 en N = 174).
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Figuur 4. Verdeling naar leerjaar havo (N = 406). Figuur 5. Verdeling naar leerjaar vwo (N = 478).

Verdeling naar leerjaar Havo Verdeling naar leerjaar Vwo

In de eerste enquête is de verdeling over de leerjaren voor havisten exact gelijk (Figuur 

4). Voor vwo’ers geldt dat procentueel gezien iets meer vwo’ers in het eindexamen zitten 

(Figuur 5). In de tweede enquête zijn alleen eerstejaars bevraagd.

Data-analyse
We rapporteren over de data in percentages. In sommige gevallen bekijken we of 

de verschillen tussen de groepen (havo-vwo of man-vrouw) significant zijn. In dat 

geval hanteren we als significantieniveau α = 0.05. We gebruiken twee verschillende 

statistische toetsen:

 • Chi Square. Deze toets gebruiken we wanneer we willen weten of er een relatie  

  bestaat tussen categoriale variabelen. Bijvoorbeeld: Noemen mannen vaker 'het  

  rooster' als essentiële informatie dan vrouwen?

 • Mann-Whitney-U. Mann-Whitney U is een geschikte test om te achterhalen of  

  er verschillen zijn tussen twee groepen bij een afhankelijke variabele met een  

  ordinaal meetniveau. Bijvoorbeeld: Verschilt de mate waarin havisten en vwo’ers  

  behoefte hebben aan persoonlijk contact?

2.4
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Het aanmeldgedrag
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De eerste enquête is uitgezet op 3 mei 2022. Op basis van de antwoorden van de 

respondenten kunnen we afleiden hoe zeker zij op dat moment van hun studiekeuze 

zijn. Voor deelnemers uit eindexamenjaren (5-havo en 6-vwo) betekent dit dat zij hun 

studiekeuze al hebben gemaakt en zich al hebben aangemeld voor een opleiding. De 

deelnemers uit de eerdere leerjaren zitten nog in het studiekeuzeproces.

In Figuur 6 zien we dat scholieren uit 4-havo redelijk gelijk verdeeld zijn over de vier 

studiekeuzefasen. In 5-havo weet meer dan 80% van de scholieren zeker wat zij gaan 

studeren, 11 % twijfelt dan nog tussen een paar opleidingen en slechts 3% heeft nog 

geen idee.

Verdeling studiekeuzefase van havisten naar leerjaar

Figuur 6. Verdeling studiekeuzefase van havisten naar leerjaar (N = 406).
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Om meer inzicht te krijgen in de studiekeuzefase van vwo’ers kijken we alleen naar 

leerjaar 5 en 6. In Figuur 7 zien we dat 30% van de 5-vwo’ers weet wat ze gaan studeren, 

iets meer dan 60% is op dat moment nog niet zeker van hun keuze en slechts 9% heeft 

nog geen idee. Daarentegen is in 6-vwo 91% van de scholieren zeker van hun keuze en 

twijfelt 6% nog tussen opleidingen.

Verdeling studiekeuzefase van vwo'ers naar leerjaar

Figuur 7. Verdeling studiekeuzefase van vwo'ers naar leerjaar (N = 481).
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De meeste scholieren gaan studeren na het eindexamen
Het overgrote deel (82%-90%) van de scholieren gaat na het eindexamen doorstuderen. 

Van de havisten blijft 4% op het voortgezet onderwijs. Iets minder dan 10% van de 

scholieren wil een tussenjaar nemen en slechts 3% van de vwo’ers en 5% van de havisten 

weet nog niet wat ze gaan doen na het eindexamen (Figuur 8).

Wat ga je doen na het eindexamen?

Figuur 8. Verdeling van de plannen van havo- en vwo-scholieren na het eindexamen (N = 871).
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Van alle scholieren die deelnemen aan de enquête meldt het grootste deel zich alleen 

aan voor opleidingen met een reguliere aanmelddeadline. Havisten vaker dan vwo'ers. 

Vwo'ers melden zich vaker dan havisten aan voor zowel een reguliere als een numerus 

fixusopleiding (Figuur 9). We kunnen dit verklaren doordat het aanbod van hbo-numerus 

fixusopleidingen lager is dan het aanbod wo-numerus fixusopleidingen.

Verdeling van vervolgopleidingen naar niveau

Figuur 9. Verdeling van aanmeldingen voor vervolgopleidingen naar niveau (N = 884).
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In april melden de meeste scholieren zich aan voor een reguliere 
opleiding
Figuur 10 laat zien dat de meeste scholieren zich in april aanmelden voor een opleiding. 

Opvallend is dat 8% van de havisten en 2% van de vwo’ers zich willen aanmelden na de 

aanmelddeadline van 1 mei. Een reden hiervoor is dat een deel van de respondenten 

nog niet in het eindexamenjaar zit en zich dus nog niet hoeft in te schrijven. Van de 

scholieren die aangeven zich ‘na 1 mei’ aan te melden, zit 81% niet in een 

eindexamenjaar. Er is geen significant verschil tussen havisten en vwo’ers.
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Wanneer meld jij je aan voor een reguliere opleiding?

Figuur 10. Verdeling van de datum waarop havo- en vwo-scholieren zich aanmelden voor een 
reguliere opleiding (N = 738).
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Scholieren melden zich vooral in december aan voor een numerus 
fixusopleiding
De populairste maand om zich aan te melden voor numerus fixusopleidingen is 

december. Ongeveer 20% van de scholieren meldt zich vlak voor de aanmelddatum (in 

januari) aan (Figuur 11). Er is geen significant verschil tussen havisten en vwo’ers.

Wanneer meld jij je aan voor een numerus fixusopleiding?

Figuur 11. Verdeling van de datum waarop havo- en vwo-scholieren zich aanmelden voor een 
numerus fixusopleiding (N = 337).
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Vrouwen melden zich eerder aan voor een opleiding dan mannen
Vrouwen melden zich voor zowel reguliere als voor numerus fixusopleidingen significant 

eerder aan dan mannen (Figuur 12 & Figuur 13).

Wanneer meld jij je aan voor een reguliere opleiding? - 
uitgesplitst in man/vrouw

Figuur 12. Verdeling van de datum waarop scholieren zich aanmelden voor een reguliere opleiding- 
uitgesplitst in mannen en vrouwen (N = 707).

Wanneer meld jij je aan voor een numerus fixusopleiding?- 
uitgesplitst in man/vrouw

Figuur 13. Verdeling van de datum waarop scholieren zich aanmelden voor een numerus 
fixusopleiding - uitgesplitst in mannen en vrouwen (N = 338).
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Wo'ers melden zich vaker voor meerdere opleidingen aan dan hbo'ers
Uit de tweede enquête blijkt dat de meeste studenten zich hebben aangemeld voor 

één opleiding. Daarnaast zien we dat 19% zich heeft ingeschreven voor drie of meer 

opleidingen (Figuur 14). Wo’ers hebben zich significant vaker voor meerdere opleidingen 

aangemeld dan hbo’ers (p < 0.001).

Voor hoeveel opleidingen heb jij je aangemeld?

Figuur 14. Aantal opleidingen waarvoor hbo- en wo-studenten zich hebben aangemeld (N = 174).
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4.1

4.1.1

4  Informatiebehoeftes
Wat zijn de behoeftes met betrekking tot informatieverstrekking?

Tijdens het onboardingsproces ontvangen de toekomstige scholieren veel informatie. 

Van een aanmeldbevestiging tot informatie over introductieweken. In dit hoofdstuk 

beschrijven we het onderscheid tussen essentiële en leuke informatie, de voorkeuren van 

de respondenten, de timing van de informatieverstrekking en de zichtbaarheid van de 

status van inschrijving.

Essentiële informatie versus leuke informatie
Nadat scholieren zich hebben aangemeld voor een vervolgopleiding ontvangen zij 

verschillende soorten informatie. Denk aan de studiekeuzecheck of decentrale selectie, 

collegegeld en boekenlijsten. Wij hebben aan de respondenten gevraagd welke 

informatie zij zien als essentiële of juist leuke informatie.

Verwachtingen
Havisten vinden het rooster het belangrijkst, gevolgd door informatie over het 

collegegeld en de status van inschrijving. Vwo’ers vinden informatie over de status 

van hun inschrijving het belangrijkst, gevolgd door informatie over het collegegeld en 

het rooster. Informatie over de stad en contactgegevens van medestudenten vinden 

havisten en vwo’ers het minst belangrijk. 
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Essentiële informatie volgens havo- en vwo-scholieren

Figuur 15. Essentiële informatie volgens havo- en vwo-scholieren (N = 884).

Wanneer we de antwoorden van havo- en vwo-scholieren naast elkaar leggen, zien 

we dat vwo’ers informatie over de status van inschrijving significant vaker vinden 

behoren tot essentiële informatie dan havisten (p < 0.001). Anderzijds vinden havisten 

informatie over de docenten significant vaker bij essentiële informatie horen (p < 0.001). 

Desondanks wordt informatie over docenten gemiddeld niet erg belangrijk gevonden 

(Figuur 15). 
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Informatie over het studentenleven is belangrijker voor vwo’ers
Informatie over verenigingen en op kamers gaan vinden havisten en vwo’ers niet 

essentieel. Daarentegen is het opvallend dat deze informatie door vwo’ers significant 

vaker als essentiële informatie wordt gezien (p = 0.043 en p = 0.048 respectievelijk). Dit 

kunnen we verklaren doordat vwo’ers vaak eerder uit huis gaan3 en zich vaker aansluiten 

bij een vereniging. 

We hebben aan de respondenten gevraagd wat zij ‘leuke informatie’ vinden. Informatie 

over de stad vinden ze vaak leuk en informatie over de status van hun inschrijving het 

minst leuk (Figuur 16). Vwo’ers vinden ervaringsverhalen van huidige studenten 

significant leuker dan havisten (p < 0.001).

Leuke informatie volgens havo- en vwo-scholieren

Figuur 16. Leuke informatie volgens havo- en vwo-scholieren (N = 884).

3Studeren en uit huis gaan nog haalbaar? (cbs.nl)

Onderwerpen die scholieren minder essentieel vinden, blijken ze vaak wel leuke informatie 

te vinden. Omgekeerd is dit ook het geval. Dit geldt bijvoorbeeld voor: informatie over 

collegegeld (essentieel) en informatie over de stad (leuk), (Figuur 15 en Figuur 16).

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/04/studeren-en-uit-huis-gaan-nog-haalbaar-
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Wil je het verschil zien tussen essentiële en leuke informatie?

Figuur 17. Behoefte aan onderscheid tussen essentiële en leuke informatie volgens havo- en 
vwo-scholieren (N = 880).

Onderscheid tussen essentiële en leuke informatie is belangrijk voor 
scholieren
60% van de scholieren geeft aan dat ze graag het verschil zien tussen essentiële en 

leuke informatie. Zo weten ze direct welke informatie voor hen belangrijk is (Figuur 

17). Daarnaast heeft ongeveer 1 op de 10 scholieren geen voorkeur. Er bestaat geen 

significant verschil tussen havisten en vwo’ers (p = 0.575).
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Ervaringen 

We hebben aan eerstejaarsstudenten gevraagd welke informatie zij zagen als 

essentieel. Uit de antwoorden blijkt dat informatie over de status van inschrijving, 

informatie over collegegeld en het rooster weer in de top-3 staan. Informatie over de 

stad, docenten en contactgegevens van medestudenten staan onderaan (Figuur 18).

Ook tussen de hbo- en wo-studenten zitten verschillen. Zo vinden wo’ers informatie over 

op kamers gaan en studie- en studentenverenigingen significant vaker bij essentiële 

informatie horen, dan hbo’ers (p < 0.006). Anderzijds vinden hbo’ers informatie over 

docenten significant vaker essentieel (p = 0.01).

4.1.2

Essentiële informatie volgens eerstejaarsstudenten

Figuur 18. Essentiële informatie volgens hbo- en wo-studenten (N = 174).
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Op het gebied van leuke informatie zien we veel overlap tussen de scholieren en 

studenten. Informatie over de stad wordt als ‘leukste’ informatie beschouwd en 

informatie over status van inschrijving en collegegeld staan onderaan de lijst (Figuur 19).

Op gebied van leuke informatie zijn de hbo’ers en wo’ers het over het algemeen met 

elkaar eens. Er zijn geen significante verschillen tussen deze twee groepen.

Leuke informatie volgens eerstejaarsstudenten

Figuur 19. Leuke informatie volgens hbo- en wo-studenten (N = 174).
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Wo’ers vinden het belangrijker om leuke informatie te ontvangen
We hebben aan de studenten gevraagd hoe belangrijk ze het vinden om leuke 

informatie te ontvangen. Iets meer dan de helft vindt dit wel belangrijk, slechts 3% 

vindt dit helemaal niet belangrijk (Figuur 20). Uit de antwoorden blijkt dat de wo’ers 

het significant belangrijker vinden om leuke informatie te ontvangen dan hbo’ers (p = 

0.003).

Hoe belangrijk was het voor jou om leuke informatie te 
ontvangen van de opleiding(en) waar jij je had aangemeld?

Figuur 20. De mate waarin het belangrijk is om leuke informatie te ontvangen voor hbo- en wo-
studenten (N = 165).
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Uit de eerste enquête blijkt dat de meerderheid van scholieren het belangrijk vindt 

om onderscheid te zien tussen essentiële en leuke informatie. Daarom hebben we in 

de tweede enquête aan de studenten gevraagd of zij deze verschillen ook zien en hoe 

belangrijk zij dat vinden.

Het merendeel van de studenten geeft aan dat zij het verschil kunnen zien tussen 

essentiële en leuke informatie in de mails die zij ontvangen van de instellingen. 

Ongeveer 20% geeft aan niet echt onderscheid te kunnen maken en slechts 1% kan dit 

zeker niet (Figuur 21).

Kon je bij de opleiding(en) waar jij je hebt aangemeld makkelijk 
het verschil zien tussen essentiële en leuke informatie?

Figuur 21. De mate waarin het verschil tussen essentiële en leuke informatie zichtbaar is voor hbo- en 
wo-studenten (N = 165).
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Het is belangrijk om verschil te zien tussen essentiële en leuke informatie 
Uit de antwoorden blijkt dat de meerderheid het belangrijk vindt om verschil te zien 

tussen de twee soorten informatie. Ongeveer een vierde geeft aan dat dit niet nodig 

is omdat ze alle informatie lezen, en iets minder dan een tiende geeft aan dat het voor 

hen niet uitmaakt (Figuur 22). Daarnaast vinden wo’ers het significant vaker belangrijk 

om verschil te zien, dan hbo’ers (p = 0.002).

Vond jij het belangrijk om verschil te kunnen zien tussen 
essentiële en leuke informatie?

Figuur 22. De mate waarin het belangrijk is om verschil te kunnen zien tussen essentiële en leuke 
informatie voor hbo- en wo-studenten (N = 165).
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Key insights: essentiële informatie versus leuke informatie
 • Scholieren en studenten vinden informatie over de status van inschrijving, het  

  rooster en het collegegeld essentiële informatie. 

 • Scholieren en studenten vinden informatie over de stad en informatie over hun  

  docenten leuke informatie. 

 • Scholieren en studenten vinden het belangrijk om het verschil tussen essentiële  

  en leuke informatie te zien.

4.1.3
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Timing van informatieverstrekking
In de vorige paragraaf hebben we gezien welke informatie scholieren en studenten 

essentieel vinden. Nu is het zaak meer te weten te komen over de timing: wanneer 

willen scholieren deze informatie ontvangen en wat adviseren de eerstejaarstudenten? 

Daarom hebben wij aan de respondenten gevraagd welke informatie ze vóór de 

zomervakantie willen krijgen. 

Behoeften
Onderwerpen waar scholieren graag voor de zomer meer over horen zijn: informatie 

over het collegegeld, de boekenlijst en de status van de inschrijving (Figuur 23). Deze 

informatie staat dan ook in de top-4 van essentiële informatie (Figuur 15). Vwo'ers 

vinden het significant belangrijker dan havisten om voor de zomervakantie informatie 

te ontvangen over kennismakingsactiviteiten en op kamers gaan (p < 0.001). Hetzelfde 

geldt voor informatie over de studiekeuzecheck (p < 0.001).

4.2

4.2.1

Welke informatie wil je voor de zomervakantie ontvangen?

Figuur 23. De behoefte aan informatie voor de zomervakantie naar havo-en vwo-scholieren (N = 884).
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Te weinig informatie voor de zomervakantie heeft meer negatief effect 
op vrouwen
Onderwijsinstellingen communiceren lang niet alle informatie voor de zomervakantie 

met toekomstige studenten. Van onderwijsinstellingen horen we bijvoorbeeld dat zij 

het rooster vaak vlak voor het begin van het collegejaar bekendmaken. We vroegen 

aan scholieren of zij met een minder lekker gevoel op vakantie gaan als ze nog niet alle 

informatie hebben gekregen. 

Het merendeel van scholieren geeft aan met een minder lekker gevoel op vakantie 

te gaan als ze nog niet alle informatie hebben gekregen. Een derde heeft daar niet 

echt last van (Figuur 24). De mening van vwo’ers en havisten onderling verschilt niet 

significant. Vrouwen daarentegen gaan met te weinig informatie significant vaker met 

een minder lekker gevoel op vakantie dan mannen (p < 0.001), (Figuur 25).

Ga je met een minder lekker gevoel op vakantie wanneer je 
niet alle informatie hebt ontvangen?

Figuur 24 Gevolg van tekort aan informatie voor de zomervakantie volgens havo- en vwo-scholie-
ren (N = 884). 
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Ga je met een minder lekker gevoel met vakantie wanneer 
je niet alle informatie hebt ontvangen?- uitgesplitst in 

man/vrouw

Figuur 25.  Gevolg van te weinig  aan informatie voor de zomervakantie volgens mannen en 
vrouwen (N = 857).
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Ervaringen
Scholieren en studenten willen de nagenoeg dezelfde informatie vóór de 

zomervakantie ontvangen

We hebben de studenten gevraagd welke informatie zij, als hogeronderwijsinstelling, 

voor de zomervakantie met scholieren zouden delen. Dat zijn: informatie over het 

collegegeld, boekenlijst en status van inschrijving. Dit is dezelfde informatie die de 

scholieren graag willen ontvangen voor de zomervakantie. Informatie over docenten en 

de stad raden studenten het minst vaak aan. (Figuur 26). 

Hbo'ers en wo'ers delen vaak dezelfde mening over de timing van de 

informatieverstrekking. Wo’ers raden significant vaker aan informatie over de 

studiekeuzecheck/matching voor de zomervakantie te verstrekken (p = 0.032).

Welke informatie zou jij adviseren om al voor de 
zomervakantie te delen met nieuwe studenten?

Figuur 26. Informatie om te delen voor de zomervakantie volgens hbo- en wo-studenten (N = 174).

4.2.2
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Key insights: timing van informatieverstrekking

 • Scholieren en studenten willen dat onderwijsinstellingen de meeste essentiële  

  informatie voor de zomervakantie delen.

 • Vrouwen gaan vaker met een minder lekker gevoel op vakantie als ze niet alle  

  informatie ontvangen hebben.

4.2.3
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Status van inschrijving

Nadat scholieren zich hebben aangemeld voor een opleiding kunnen onderwijsinstellingen 

hen uitnodigen voor een studiekeuzecheck of een selectieprocedure, in het geval van een 

numerus fixusopleiding. Daarna kunnen zij zich inschrijven voor de opleiding. Doorgaans 

doen ze dat rond juni of juli, maar het kan tot 1 september. Om het inschrijfproces te 

voltooien moeten scholieren verschillende taken uitvoeren, zoals hun cijferlijst aanleveren 

en een profielfoto uploaden. 

Hoe weten scholieren of hun inschrijving voltooid is? Uit gesprekken met verschillende 

onderwijsinstellingen blijkt dat elke instelling een eigen manier heeft om de studenten 

op de hoogte te houden van de status van hun inschrijving. Zo stuurt de ene instelling 

scholieren updates over hun status via de mail. Bij de andere instelling kunnen scholieren 

hun status op de website inzien door in te loggen. Wat heeft de voorkeur van scholieren 

en studenten? Hebben ze behoefte om de status van hun inschrijving op elke moment te 

kunnen zien?

Verwachtingen
Een ruime meerderheid van 80% lijkt het prettig om ieder moment van de dag te kunnen 

checken wat de status is van hun inschrijving. 11% van de vwo’ers en 20% van de havisten 

denken hier niet echt behoefte aan te hebben (Figuur 27).

4.3

4.3.1

Wil je op ieder moment van de dag kunnen zien hoe het met 
jouw inschrijving gaat?

Figuur 27. De behoefte aan zichtbaarheid van de status van inschrijving van havo- en vwo-scholie-
ren (N = 884).
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Vwo’ers hebben een grotere behoefte dan havisten om hun status vaak te kunnen 

checken (p = 0.006). Ook vrouwen willen dat vaker dan mannen (p = 0.017), (Figuur 28).

Wil je op ieder moment van de dag kunnen zien hoe het met 
jouw inschrijving gaat? - uitgesplitst in man/vrouw

Figuur 28. De behoefte aan zichtbaarheid van de status van inschrijving van mannen en vrouwen 
(N = 856).
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Een app is voor veel scholieren een oplossing
Scholieren zien graag dat onderwijsinstellingen een app aanbieden 

waarin de status van hun inschrijving altijd zichtbaar is. We vroegen 

scholieren of zij een app waarin zij de status van hun inschrijving 

kunnen volgen zouden downloaden. De overgrote meerderheid, 9 

op de 10 jongeren, staat hiervoor open en slechts 1% is erop tegen 

(Figuur 29).

Zou je een app downloaden waarin je de status van 
jouw inschrijving kan zien?

Figuur 29. De behoefte aan een app waarin de status van inschrijving wordt weergegeven volgens 
havo- en vwo-scholieren (N = 884).

Havist: “Een app zou 
een goede optie zijn, 

nu gaat het vooral via 
de mail en daar kijk ik 

niet dagelijks op.”
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Kon jij op ieder moment van de dag de status van jouw 
inschrijving zien?

Figuur 30. Verdeling van constante zichtbaarheid van de status van inschrijving voor hbo- en wo-
studenten (N=146).

Ervaringen
We hebben eenstejaarsstudenten gevraagd of zij ieder moment van de dag de status 

van hun inschrijving konden zien. Voor ongeveer 9 op de 10 studenten was de status van 

inschrijving altijd zichtbaar (Figuur 30). Er was geen significant verschil in zichtbaarheid 

tussen hbo- en wo-studenten.

4.3.2
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Hoe groot was jouw behoefte om op elk moment de status van 
jouw inschrijving te kunnen zien?

Figuur 31. De behoefte aan constante zichtbaarheid van de status van inschrijving volgens hbo- en 
wo-studenten (N = 146).

Toch hebben studenten niet per se de behoefte om elk moment hun inschrijving te 

kunnen zien. Ongeveer 60% van de studenten had wel de behoefte om de status elk 

moment te kunnen bekijken en ongeveer 40% had die behoefte niet (Figuur 31). 

Wanneer we de antwoorden van de twee enquêtes met elkaar vergelijken zien we dat 

scholieren vooraf denken meer behoefte te hebben aan constante zichtbaarheid, dan 

dat studenten daadwerkelijk hebben.



40 Informatiebehoeftes

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nee, zeker nietNee, ik denk het nietJa, mits er ook 
andere interessante 

informatie te 
vinden zou z�n

Ja, zeker

Hbo  Wo

22%

50%

20%

50%

22%23%

8%
5%

Studenten hebben minder behoefte aan een app met de status van inschrijving dan 

scholieren. We zagen dat 50% van de scholieren een app zou downloaden, waarin de 

status van inschrijving zichtbaar is. Daarentegen blijkt dat slechts 20% van de studenten 

behoefte heeft aan deze app. 30% heeft er geen behoefte aan en 50% alleen wanneer 

er ook andere interessante informatie op te vinden is (Figuur 32).

Zou je behoefte hebben gehad aan een app waarmee je de 
status van jouw inschrijving zou kunnen volgen?

Figuur 32. De behoefte aan een app waarin de status van inschrijving wordt weergegeven volgens 
hbo- en wo-studenten (N = 146).
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Key insights: status van inschrijving
 • Studenten hebben minder behoefte aan constante zichtbaarheid van de  

  status van inschrijving, dan scholieren. 
 • Studenten hebben minder behoefte aan een app met de status van inschrijving  

  dan scholieren,

4.3.3
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5.1

5.1.1

5  Contact met de 
onderwijsinstelling
Wat zijn de behoeftes met betrekking tot informatieverstrekking?

Nadat scholieren zich hebben aangemeld voor een opleiding is het aan de 

onderwijsinstelling om scholieren te informeren over het inschrijfproces. Het is van 

belang te weten welke vorm en frequentie van contact scholieren het prettigst vinden. 

Hoe willen scholieren dat dit contact eruitziet? En gaan ze twijfelen als een instelling 

lange tijd niets laat horen?

Frequentie van contact

Verwachtingen
Nadat scholieren zich hebben aangemeld voor een opleiding via Studielink, 

ontvangen zij direct een bevestiging van Studielink in hun mail. Daarna is het aan de 

onderwijsinstelling om te zorgen dat scholieren zich ook daadwerkelijk inschrijven. 

We hebben aan scholieren gevraagd hoe lang zij denken dat het duurt voordat zij zich 

zorgen gaan maken over hun inschrijving, nadat zij van Studielink een mail hebben 

ontvangen. In Figuur 33 zien we dat de meeste respondenten zich na 2 tot 3 weken 

zorgen gaan maken. Hierbij zien we dat vwo’ers zich significant eerder zorgen maken 

om hun inschrijving dan havisten (p = 0.002). Mannen en vrouwen doen dit zo ongeveer 

op hetzelfde moment.

Na hoeveel tijd ga jij je zorgen maken om 
jouw inschrijving?

Figuur 33. Na hoeveel tijd havo- en vwo-scholieren zich zorgen gaan maken om hun inschrijving  (N = 884).
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Ongeveer 40% gaat twijfelen over de studiekeuze als zij langere tijd niks 
horen
Ongeveer 60% van de scholieren gaat niet twijfelen als ze langere tijd niets horen. 

Echter, 40% wel. Iets meer dan de helft van de scholieren denkt geen last te krijgen van 

twijfel, ook al is er een langere periode waarin zij geen informatie krijgen. 

De stilte heeft dezelfde invloed op havisten en vwo’ers.  Havisten gaan niet vaker 

twijfelen dan vwo’ers (p = 0.683). Ook gaan vrouwen niet vaker twijfelen dan mannen 

(p = 0.069).

Als je een langere periode niets hoort van de opleiding waar-
voor jij je hebt aangemeld. Ga je dan twijfelen aan je keuze?

Figuur 34.  De mate waarin havo- en vwo-scholieren gaan twijfelen na een lange periode van stilte 
(N = 884).
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Scholieren willen alleen berichten ontvangen als er iets te melden is
Om het inschrijfproces zo prettig mogelijk te maken is het van belang te weten hoe 

vaak instellingen informatie moeten sturen naar scholieren. De respondenten geven 

duidelijk aan niet overspoeld te willen worden door informatie. Ongeveer de helft van de 

scholieren wil alleen informatie ontvangen als er ook echt iets te melden is. Een tiende 

ontvangt graag elke week informatie, ongeveer een vierde heeft voorkeur voor elke 

twee weken en iets minder dan een vijfde wil elke maand informatie ontvangen (Figuur 

35). We zien dat havisten significant vaker informatie willen, dan vwo’ers (p = 0.046). 

Hoe vaak wil je informatie ontvangen?

Figuur 35. De frequentiebehoefte naar informatie van havo- en vwo-scholieren (N = 884).
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Havisten zijn sneller geneigd om voor een opleiding te kiezen die vaak 
updates stuurt
Veel scholieren melden zich voor meerdere opleidingen aan. Daarom hebben we aan 

de scholieren gevraagd of het regelmatig ontvangen van updates een reden is om voor 

een opleiding te kiezen. Ongeveer 70% kiest liever voor een opleiding met frequente 

updates, maar voor 15% geldt dit niet (Figuur 36). Hierbij zien we dat havisten significant 

vaker dan vwo’ers willen kiezen voor een opleiding die vaak updates stuurt (p = 0.025).

Zou je sneller kiezen voor een opleiding waarvan je 
regelmatig updates ontvangt dan voor een opleiding 

waarvan je weinig hoort?

Figuur 36. De invloed van updates op de studiekeuze van havo- en vwo-scholieren (N = 884).
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Ervaringen
De meeste studenten ontvangen binnen drie weken na aanmelding een bericht van 

hun instelling. Ongeveer een vierde ontvangt meteen na aanmelding een bericht. 

Daarentegen hoorde 12% van de respondenten pas na vier tot vijf weken van hun 

instelling. 1 tot 3% hoorde pas na twee maanden iets (Figuur 37).

Hoe lang duurde het voordat je iets hoorde van jouw 
opleiding, na jouw aanmelding?

Figuur 37. De lengte van de periode tussen aanmelding en eerste bericht vanuit de opleiding, volgens 
hbo- en wo-studenten (N = 146).

5.1.2
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De meeste scholieren maken zich pas zorgen na 2 tot 3 weken. Daarnaast zien we dat 

meer dan 40% van de studenten pas na 2 tot 3 weken iets hoorde van hun opleiding. 

Aan de studenten hebben we daarom gevraagd wat zij van deze termijn vinden. Bijna 

60% van de studenten is tevreden, ongeveer 30% wil eerder een bericht ontvangen en 

slechts 5% later. Hierbij zien we dat wo’ers significant vaker eerder een bericht willen 

ontvangen, dan hbo’ers (Figuur 38).

Wat vond je van de lengte tussen jouw aanmelding en het 
eerste bericht?

Figuur 38. De mening van hbo- en wo-studenten over de lengte van de periode tussen hun 
aanmelding en het eerste bericht (N = 146).
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Studenten raden aan om binnen 2 weken contact op te nemen met 
toekomstige studenten
De meeste studenten raden aan om binnen twee weken na aanmelding contact op 

te nemen met een (toekomstige) student. Ook laten de studenten duidelijk weten dat 

de instellingen niet langer dan 5 weken moeten wachten (Figuur 39). Hbo’ers en wo’ers 

verschillen hierin niet significant van mening.

Binnen welke termijn zou jij instellingen aanraden om contact 
op te nemen nadat een student zich heeft aangemeld?

Figuur 39. De termijn waarbinnen hbo- en wo-studenten aanraden aan instellingen om contact op te nemen 
met toekomstige studenten (N = 146).
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We waren benieuwd naar de ervaringen van studenten. Hebben zij langere een lange 

periode van stilte meegemaakt?  Omdat ‘een lange tijd’ een subjectief begrip is en 

voor iedereen verschilt, hebben we gevraagd of zij naar hun gevoel langere tijd niets 

hebben gehoord van de opleidingen. Iets meer dan de helft van de studenten gaf aan 

inderdaad dit gevoel te hebben (Figuur 40).

Heb jij voor jouw gevoel lange tijd niets gehoord van de 
opleiding waarvoor jij je had aangemeld?

Figuur 40. Het percentage van hbo- en wo- studenten die naar hun gevoel een lange tijd van stilte 
hebben ervaren (N = 163).
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We vroegen studenten hoe lang de langste periode van stilte duurde. Voor de meeste 

studenten was dit een periode van twee tot drie weken. Ook een flink deel wachtte 4 tot 

5 weken voor ze iets hoorden (Figuur 41). Voor hbo’ers en wo’ers verschilt de lengte van 

deze periode niet significant.

Hoe lang duurde de langste periode waarin je niks hoorde van 
de opleiding waarvoor jij je had aangemeld? 

Figuur 41. De lengte van de langste periode waarin hbo- en wo-studenten niks hoorden van hun opleiding 
(N=163).
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Vrouwelijke 
hbo’er: 

“Nee, ik wist zeker dat 
ik deze opleiding wilde 

volgen.”

Een kwart gaat twijfelen aan de studiekeuze als ze 
langere tijd niets horen
We vroegen of de respondenten, die lange tijd niets hoorden, of ze 

in deze periode gingen twijfelen aan hun studiekeuze. Een vierde 

van deze studenten gaf aan dat ze hierdoor gingen twijfelen. Iets 

meer dan de helft gaf aan hier ‘niet echt’ door te gaan twijfelen en 

12% van de hbo’ers en 28% van de wo’ers ‘zeker niet’ (Figuur 42). Verder 

heeft de stilte op de hbo’ers en wo’ers dezelfde invloed gehad. Er bestaat 

dus geen significant verschil tussen de twee groepen. Daarnaast hebben de 

antwoorden van mannen en vrouwen ook met elkaar vergeleken. Vrouwen gingen 

niet vaker twijfelen door de stilte dan mannen.

40% van de scholieren dacht dat ze zouden gaan twijfelen als ze lange tijd niets 

hoorden. Uiteindelijk ging 25% van de studenten daadwerkelijk twijfelen. 

Ging je door de lange periode waarin je niks hoorde twijfelen 
aan jouw keuze voor deze opleiding?

Figuur 42. De mate waarin hbo- en wo-studenten gingen twijfelen door een lange periode van stilte 
(N = 82).
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Hbo’ers krijgen vaker berichten van instellingen dan wo’ers
De meeste studenten ontvangen updates van hun opleiding wanneer er iets te melden 

valt. Ook krijgt een flink deel iedere twee weken een update. We zien dat hbo’ers 

frequenter updates krijgen dan wo’ers en dat wo’ers vaker alleen updates ontvangen 

wanneer er iets te melden valt (Figuur 43). 

Hoe vaak ontving jij na jouw aanmelding updates van de 
opleiding waarvoor jij je uiteindelijk hebt ingeschreven?

Figuur 43. De frequentie waarin hbo- en wo-studenten updates ontvingen van de opleiding waar zij 
zich uiteindelijk voor hebben ingeschreven (N = 146).
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Studenten zijn overwegend positief over de frequentie van de updates. Iets meer dan 

60% vindt de frequentie precies goed, ongeveer een vierde van de studenten krijgt 

liever vaker updates. (Figuur 44). 

Wat vond je van de frequentie waarin je updates ontving?

Figuur 44. De mening van hbo- en wo-studenten over de frequentie waarin zij updates ontvingen van 
de opleiding waarvoor ze uiteindelijk hebben gekozen (N = 146).
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Studenten adviseren onderwijsinstellingen elke twee weken updates te 
sturen
We vroegen studenten hoe vaak zij updates zouden sturen aan toekomstige studenten. 

Iets meer dan 40% adviseert iedere twee weken updates te sturen, 32% zegt 'alleen als 

er iets te melden is' en niemand raadt ‘nooit’ aan (Figuur 45).

In de eerste enquête gaven de meeste scholieren (meer dan 50%) aan alleen informatie 

te willen ontvangen als er iets te melden valt. Na het onboardingsproces te hebben 

doorlopen raden de meeste studenten aan iedere twee weken updates te versturen. 

Hierin zien we duidelijk dat de verwachtingen en ervaringen van de scholieren en 

studenten verschillen.

Hoe vaak zou jij opleidingen aanraden om updates te sturen?

Figuur 45. De frequentie waarin hbo- en wo-studenten opleidingen aanraden om updates te sturen 
naar toekomstige studenten (N = 146).
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De frequentie is belangrijk voor het maken van een definitieve keuze 

We vroegen studenten hoe vaak zij updates zouden sturen aan toekomstige studenten. 

Iets meer dan 40% adviseert iedere twee weken updates te sturen, 32% zegt 'alleen 

als er iets te melden is'. Bijna 60% geeft aan dat de frequentie belangrijk is voor hun 

definitieve keuze. Voor de andere 40% geldt dit niet (Figuur 46). Voor hbo’ers en wo’ers 

verschilt de invloed van de frequentie van de updates niet significant.

Hoe belangrijk was de frequentie van het contact voor jouw 
keuze om je definitief voor een opleiding in te schrijven? 

Figuur 46. De mate van belang van de frequentie van het contact voor het maken van een definitieve 
keuze voor een opleiding volgens hbo- en wo-studenten (N = 146).
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Key insights: frequentie van contact

 • De meeste scholieren gaan zich na twee tot drie weken zorgen maken om hun  

  inschrijving. Studenten raden aan om binnen 2 weken contact op te nemen met  

  toekomstige studenten.

 • Een lange periode van stilte heeft invloed op studenten. Een kwart van de   

  studenten gaat daadwerkelijk twijfelen. Van de scholieren denkt 40% te gaan  

  twijfelen bij een langere periode van stilte. 
 • De meeste scholieren willen alleen een bericht ontvangen wanneer er iets te  

  melden valt. Maar op basis van ervaringen raden de meeste 

  eerstejaarsstudenten aan om elke twee weken een bericht te sturen.

 • Scholieren kiezen sneller voor een opleiding die regelmatig updates stuurt.

5.1.3



57 Contact met de onderwijsinstelling

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Nee, zeker nietNee, niet echtJa, enigszinsJa, zeker

Havo Vwo

23%

14%

45%

39%

28%

41%

4%
7%

Persoonlijk contact
Persoonlijk contact is een factor die invloed heeft op de uiteindelijke 

studiekeuze van een scholier. Bij sommige scholieren is de ‘sfeer’ en ‘het 

gevoel’ bij een opleiding doorslaggevend. Daarom hebben we aan de 

scholieren gevraagd wat hun verwachtingen en ervaringen zijn met 

persoonlijk contact bij onderwijsinstellingen. 

Verwachtingen
Persoonlijk contact heeft meer invloed op de keuze van 
havisten 
Een ruime meerderheid van 60% denkt dat persoonlijk contact invloed heeft op 

de studiekeuze (Figuur 47). Mannen en vrouwen denken daar hetzelfde over.

Wanneer we de antwoorden van de havo- en vwo-scholieren met elkaar vergelijken 

zien we dat havisten significant vaker dan vwo'ers verwachten dat persoonlijk contact 

invloed heeft op hun keuze (p < 0.001).

Vouwelijke 
havist: 

“Door persoonlijk 
contact krijg je een 
betere indruk van 

de sfeer.”

Vrouwelijke vwo’er: 
“Ik baseer mijn 

keuze op de inhoud 
van de studie, niet op 
de connectie met de 

school.”

5.2

5.2.1

Heeft persoonlijk contact invloed op jouw keuze?

Figuur 47. De invloed van persoonlijk contact op de keuze van havo- en vwo-scholieren (N = 884).
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Vrouwen hebben meer behoefte aan contact met huidige studenten 
Een van de vormen van persoonlijk contact is een appje ontvangen van een student. 

Ongeveer 70% geeft aan dit zeker te willen. Rond de 30% heeft daar niet echt behoefte 

aan (Figuur 48). Er zijn geen verschillen tussen havisten en vwo’ers. Vrouwen stellen een 

appje meer op prijs dan mannen (Figuur 49), (p = 0.007).

Wil je een appje ontvangen van een huidige student?

Wil je een appje ontvangen van een huidige student? - 
uitgesplitst in man/vrouw

Figuur 48. De behoefte van havo- en vwo-scholieren aan een appje van een huidige student (N = 
880).

Figuur 49. De behoefte van mannen en vrouwen aan een appje van een huidige student (N = 854).
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Kleine contactmomenten hebben niet veel invloed op de studiekeuze 
We hebben scholieren gevraagd welke contactmomenten invloed hebben op hun keuze. 

Hoewel scholieren een appje van een student willen ontvangen, heeft dit voor slechts 

een op de vijf invloed op hun keuze (Figuur 50). Sterker: 44% van de vwo’ers en 53% van 

de havisten denken dat geen van de genoemde opties invloed hebben op hun keuze.

Welke contactvormen hebben invloed op jouw keuze?

Figuur 50. De invloed van verschillende vormen van contact op de studiekeuze van havo- en vwo-scholieren 
(N = 884).

Scholieren die verwachten dat deze vormen van persoonlijk contact invloed hebben op 

hun keuze, denken dat een leuke goodie de meeste invloed heeft. 

Vrouwelijke vwo’er: 
“De opties zijn leuk, 
maar ik baseer mijn 

keuze er niet op.”
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De antwoorden van vrouwen en mannen verschillen duidelijk (Figuur 51). Voor vrouwen 

heeft een kaartje of leuke goodie significant vaker invloed (p < 0.001). Mannen 

daarentegen geven significant (p < 0.001) vaker aan dat geen van de opties invloed 

hebben op hun keuze. We kunnen concluderen dat persoonlijk contact meer invloed 

heeft op vrouwen dan op mannen.

Welke contactmomenten hebben invloed op jouw keuze? - 
uitgesplitst in man/vrouw

Figuur 51. De invloed van verschillende vormen van contact op de keuze van mannelijke- en vrouwelijke 
scholieren (N = 858).
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Ervaringen
De meerderheid van de studenten heeft geen persoonlijk contact gehad met de 

opleiding(en). Wo'ers hebben nog minder vaak dan hbo'ers persoonlijk contact gehad 

dan hbo’ers (Figuur 52). 

Hebben opleidingen persoonlijk contact met jou opgenomen 
na jouw aanmelding?

Figuur 52. Het percentage van hbo- en wo-studenten waarbij de opleiding persoonlijk contact heeft 
opgenomen (N = 165).

5.2.2
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Iets meer dan de helft van de studenten heeft behoefte aan persoonlijk 
contact
Hebben studenten behoefte aan persoonlijk contact? Ongeveer de helft van de 

studenten antwoordt hier bevestigend op. We zien geen verschil in de behoefte aan 

persoonlijk contact tussen hbo’ers en wo’ers (Figuur 53).

Hoe groot was jouw behoefte aan persoonlijk contact?

Figuur 53. De behoefte aan persoonlijk contact met een opleiding volgens hbo- en wo-studenten 
(N = 165).
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Studenten adviseren contact tussen huidige- en toekomstige studenten 
Ongeveer 85% van de studenten raadt opleidingen aan om studenten contact te laten 

opnemen met toekomstige studenten. Iets minder dan een vijfde adviseert dit niet  

(Figuur 54). Hierbij zien we dat wo’ers het vaker aanraden dan hbo’ers.

Zou jij opleidingen aanraden om huidige studenten contact 
op te laten nemen met toekomstige studenten?

Figuur 54. De mate waarin hbo- en wo-studenten opleidingen aanraden om een huidige student 
contact op te laten nemen met toekomstige studenten (N = 162).

Mannelijke wo’er: 
“Ik vond het heel prettig 

dat een eerstejaarsstudent 
contact met mij opnam. Zo 

kon ik op een laagdrempelige 
manier vragen stellen over 

onduidelijkheden.”
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Vrouwelijke wo’er: 
“Ik zou eerder de optie geven 

aan nieuwe studenten om 
contact op te zoeken met 

huidige studenten. Andersom 
kan het misschien opdringerig 

overkomen en niet iedereen 
heeft vragen aan 

studenten.”

We zagen eerder dat ongeveer 70% van de scholieren 

aangaf wel een appje te willen ontvangen van een 

student. Na het doorlopen van het onboardingsproces 

raadt 85% van de studenten aan om eerstejaars 

contact te laten opnemen met toekomstige studenten. 

Studenten hebben dit dus als nuttig ervaren.
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5.2.3 Key insights: persoonlijk contact
 • Havisten verwachten vaker dat persoonlijk contact invloed heeft op   

  hun keuze dan vwo’ers.

 • Hbo’ers en wo’ers hebben evenveel behoefte aan persoonlijk contact.

 • Achteraf vinden studenten het contact met huidige studenten heel nuttig. Zij  

  adviseren onderwijsinstellingen dit te faciliteren voor scholieren.

 • Over het algemeen verwachten scholieren dat kleine contactmomenten weinig  

  invloed hebben op hun keuze.
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6.1

6  Kennismaken met 
medestudenten
Wat zijn de behoeftes met betrekking tot kennismaking met 
medestudenten?

Scholieren hebben behoefte aan contact met hun toekomstige studiegenoten 

voor het begin van het studiejaar, zo blijkt uit ons onderzoek en uit gesprekken met 

onderwijsinstellingen. In deze paragraaf beschrijven we hoe scholieren dat het liefst 

willen.

 

Verwachtingen
Scholieren willen met elkaar in contact komen via whatsapp
Eerst hebben we aan de respondenten gevraagd op welke manier zij (online) in contact 

willen komen met hun medestudenten voor het begin van hun studie. Whatsapp steekt 

er met kop en schouders bovenuit: vier op de vijf scholieren wil op deze manier in 

contact komen met studiegenoten. Eén op de drie wil dat via Instagram en slechts 8% 

heeft geen behoefte aan contact met medestudenten (Figuur 55).

Hoe zou je in contact willen komen met studiegenoten?

Figuur 55. Voorkeur voor online contact met medestudenten van havo- en vwo-scholieren (N = 884).
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Vrouwen geven vaker dan mannen aan contact te willen met hun medestudenten via 

whatsapp, Instagram of een app van de onderwijsinstelling. Mannen geven de voorkeur 

aan e-mail en telefonisch contact (Figuur 56). Ook hebben mannen significant vaker 

dan vrouwen geen behoefte aan contact met medestudenten(p < 0.001).

Hoe zou je in contact willen komen met studiegenoten? - 
uitgesplitst in man/vrouw

Figuur 56. Voorkeur voor online contact met medestudenten van mannelijke- en vrouwelijke scholieren 
(N = 858).
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Aankomend studenten leren elkaar het liefst kennen door een 
kennismaking met hun klas of een rondleiding door de school
We hebben aan scholieren gevraagd op welke fysieke manier zij 

kennis willen maken met hun toekomstige studiegenoten. Havisten en 

vwo’ers doen dit het liefst met een kennismaking met hun klas en een 

rondleiding door het gebouw. Meer dan twee derde van de scholieren 

zegt hier behoefte aan te hebben. Daarnaast geven meerdere 

scholieren aan kennis te willen maken tijdens een uitje.

Een feestavond valt minder in de smaak, ongeveer een kwart van de 

respondenten kiest voor deze optie. Verder geeft slechts 5% tot 8% van de 

scholieren aan geen behoefte te hebben aan een fysieke kennismaking (Figuur 57). Uit 

de antwoorden blijkt dat vwo’ers significant vaker dan havisten behoefte hebben aan 

een rondleiding, een proefcollege en een informele avond met eten. 

Aan welke fysieke kennismakingsactiviteiten heb jij 
behoefte?

Figuur 57. Voorkeur voor fysieke kennismakingsactiviteiten van havo- en vwo-scholieren (N = 884).

Scholier: 
“Ik ontmoet graag mijn 
nieuwe studiegenoten 

via een uitje, zoals 
bowlen of minigolf.”
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6.2 Ervaringen
Acht op de tien studenten wil graag, voor het studiejaar begint, kennismaken met 

studiegenoten (Figuur 58). Daarnaast blijkt dat wo’ers significant meer behoefte 

hebben aan een kennismaking dan hbo’ers (p = 0.006).

Hoe groot was jouw behoefte aan het kennismaken met 
toekomstige medestudenten voor het begin van het 

studiejaar?

Figuur 58. De behoefte om kennis te maken met toekomstige medestudenten voor het begin van het 
studiejaar volgens hbo- en wo-studenten (N = 145).
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Ook de behoeftes van mannen en vrouwen verschillen op dit vlak. Vrouwen hebben 

significant vaker behoefte aan een kennismaking met hun toekomstige studiegenoten 

(p = 0.046), (Figuur 59).

Hoe groot was jouw behoefte aan het kennismaken met 
toekomstig medestudenten voor het begin van het studiejaar? 

- uit gesplits in man/vrouw

Figuur 59. De behoefte om kennis te maken met toekomstige medestudenten voor het begin van het 
studiejaar volgens mannen en vrouwen (N =142).
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In Figuur 60 zien we dat de meeste studenten geen online contact hebben gehad met 

hun medestudenten. De studenten die wel online contact hadden, gebruikten hiervoor 

voornamelijk whatsapp. 

In de figuur zien we twee duidelijke verschillen naar voren komen: wo’ers hebben 

significant vaker contact gehad met toekomstige medestudenten dan hbo’ers (p < 

0.001). Daarnaast hebben wo’ers significant vaker contact gehad met toekomstige 

medestudenten via whatsapp dan hbo’ers (p < 0.001). 

Op welke manieren heb jij online kennisgemaakt met jouw 
toekomstige medestudenten?

Figuur 60. De manieren waarop hbo- en wo- studenten online kennis hebben gemaakt met hun 
(toekomstige) medestudenten (N = 146).
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Studenten komen het liefst in contact met medestudenten via whatsapp
Studenten adviseren als eerste contact te zoeken via whatsapp, gevolgd door 

Instagram (Figuur 61).

Net als scholieren, komen studenten het liefst in contact met hun 

medestudenten via whatsapp. We zien dat ook Instagram 

populair is. Verder zien we in Figuur 61 dat wo’ers significant 

vaker whatsapp en Instagram aanraden, terwijl hbo’ers 

significant vaker aanraden om geen contact op te 

nemen.

Uit de twee enquêtes blijkt dus dat negen op de tien 

scholieren behoefte heeft aan online contact met 

hun studiegenoten. Helaas had ongeveer 60% van de 

studenten geen online contact.

Op basis van jouw ervaringen, op welke manieren zou 
jij nieuwe studenten aanraden om kennis te maken met 

toekomstige medestudenten?

Figuur 61. De manier waarop hbo- en wo-studenten nieuwe studenten adviseren om online kennis te maken 
met hun toekomstige medestudenten (N = 164).

Vrouwelijke wo’er: 
“Ik heb geen online contact 
gehad, maar dit had mij wel 
leuk geleken. Dan was ik met 
wat mensen die ik kende de 

studie ingegaan, wat mij 
een rustiger gevoel had 

gegeven.”
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Studenten nemen vaak deel aan fysieke kennismakingsactiviteiten
Ondanks dat veel studenten niet online kennis hebben gemaakt het hun toekomstige 

medestudenten, hebben ze dat wel fysiek gedaan. Meer dan 80% heeft deelgenomen 

aan een kennismaking met zijn of haar klas en iets meer dan de helft heeft via een 

rondleiding op de hogeschool of universiteit medestudenten leren kennen (Figuur 62). 

Uit de resultaten blijkt dat hbo’ers significant vaker deel hebben genomen aan een 

kennismaking met hun klas (p = 0.033). Anderzijds hebben wo’ers significant vaker 

deelgenomen aan een feestavond, informeel diner en proefcollege. Ook hebben wo’ers 

significant minder aan een fysieke kennismaking deelgenomen.

Aan welke fysieke kennismakingsactiviteiten heb jij 
deelgenomen nadat jij je hebt aangemeld?

Figuur 62. De fysieke kennismakingsactiviteiten waaraan hbo- en wo-studenten hebben deelgenomen 
(N = 146).
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Een kennismaking met de klas blijft populair
We hebben gevraagd welke kennismakingsactiviteiten studenten adviseren aan 

onderwijsinstellingen. De voorkeur gaat uit naar een kennismaking met de klas, gevolgd 

door een rondleiding op school (Figuur 63). Ook hier hebben de hbo’ers en wo’ers 

verschillende voorkeuren. Wo’ers raden een feestavond en informele avond met eten 

significant vaker aan.

Op basis van jouw ervaringen, welke fysieke 
kennismakingsactiveiten zou jij aan opleiding aanraden om 

te organiseren voor nieuwe studenten?

Figuur 63. De fysieke kennismakingsactiviteiten die hbo- en wo-studenten adviseren aan opleidingen 
om te organiseren voor nieuwe studenten (N = 146).
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Key insights: kennismaken met medestudenten
 • Wo’ers hebben meer behoefte aan kennismaking met hun medestudenten dan  

  hbo’ers. 

 • Scholieren en studenten maken het liefst online kennis via whatsapp. De meeste 

  studenten hebben geen online contact gehad.

 • 90% van de scholieren en studenten adviseert om online kennis te maken met  

  medestudenten, maar slechts 60% heeft dit ook kunnen doen.

 • Scholieren en studenten denken dat een kennismaking met studiegenoten  

  en een rondleiding door de onderwijsinstelling de beste manier is om elkaar te  

  leren kennen.

6.3
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7  De rol van contact in de 
definitieve keuze

Afsluitend hebben we vragen gesteld over de rol van het contact met de opleiding voor 

het maken van de definitieve studiekeuze.

Het gevoel bij het contact met de opleiding is voor het merendeel van de 
studenten belangrijk
Voor ongeveer drie op de vier studenten is het gevoel bij het contact met de opleiding 

belangrijk voor hun definitieve studiekeuze. Dit is ongeveer even belangrijk voor hbo'ers 

als voor wo'ers (Figuur 64). Er bestaat dus geen significant verschil tussen de twee 

groepen.

Hoe belangrijk was het gevoel dat je bij het contact kreeg 
voor jouw keuze om je definitief voor een opleiding in te 

schrijven?

Figuur 64. Hoe belangrijk het gevoel is bij het contact voor het maken van een definitieve keuze voor 
een opleiding volgens hbo- en wo-studenten (N = 146).
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Voor studenten draagt essentiële informatie het meest bij aan het maken van een 

definitieve studiekeuze. Persoonlijk contact vanuit de opleiding draagt gemiddeld 

gezien niet het meest bij aan het maken van de keuze (Figuur 65). Wanneer we hbo’ers 

en wo’ers met elkaar vergelijken zien we dat persoonlijk contact significant meer invloed 

heeft op hbo’ers (p = 0.023). Havisten geven ook vaker dan vwo’ers aan dat persoonlijk 

contact invloed heeft op hun keuze.

Welke contactmomenten hebben bijgedragen aan jouw 
definitieve keuze voor jouw opleiding?

Figuur 65. De contactmomenten die bijdragen aan de definitieve keuze voor een opleiding volgens hbo- en 
wo-studenten (N = 146).
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Aan de studenten die zich voor meerdere opleidingen hebben aangemeld hebben we 

gevraagd of het contact na aanmelding invloed heeft gehad op de keuze tussen de 

verschillende opleidingen. Voor bijna een derde heeft dit contact invloed gehad op hun 

definitieve studiekeuze. Voor 70% speelde dit contact geen rol.

Heeft het contact na jouw aanmelding met verschillende 
opleidingen een rol gespeeld in jouw definitieve keuze?

Figuur 66. De mate waarin contact een rol heeft gespeeld in het maken van een definitieve keuze 
voor een opleiding volgens ho- en wo-studenten (N = 52).

Vrouw, wo: 
“ik kreeg van de ene 

universiteit meer te horen 
over belangrijke informatie 
en kennismakingsplannen, 

waardoor ik een fijner 
gevoel kreeg bij 

de studie.”
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8 
Conclusies

Conclusie

Nadat we al deze resultaten besproken hebben, maken we de balans op. Dit doen we 

aan de hand van de deelvragen.

Wat zijn de behoeftes met betrekking tot informatievoorziening?
 • Studenten en scholieren beschouwen dezelfde informatie als essentieel of leuk.  

  Hierbij is informatie over de status van inschrijving, het rooster en collegegeld  

  het meest essentieel. Informatie over de docenten en de stad vinden zij het leukst  

  om te ontvangen.

 • De meest essentiële informatie krijgen studenten en scholieren graag voor  

  de zomervakantie. Daarnaast zien we dat vwo’ers en wo’ers informatie over het  

  studentenleven significant belangrijker vinden dan havisten en hbo’ers.

 • Zowel scholieren als studenten willen graag onderscheid zien tussen   

  essentiële en leuke informatie.

 • Scholieren hebben behoefte aan constante zichtbaarheid van de status van hun  

  inschrijving. Ook vinden zij een app waarin je deze informatie kunt bekijken  

  handig. Studenten hebben deze behoefte ook, maar minder dan scholieren. 

Wat zijn behoeftes met betrekking tot contact met 
onderwijsinstellingen?
 • Studenten raden instellingen aan om binnen twee weken na aanmelding   

  contact op te nemen met toekomstige studenten. Na deze tijd geven scholieren  

  aan dat ze gaan twijfelen, als ze niks horen. Dat is na ongeveer twee tot drie  

  weken.

 • Van de scholieren denkt 40% te gaan twijfelen door een lange periode van stilte.  

  Uiteindelijk gaat 25% van de studenten daadwerkelijk twijfelen.

 • Vooraf geeft meer dan 50% van de scholieren aan alleen berichten te willen  

  ontvangen als er iets te melden valt. Het merendeel van de studenten geeft aan  

  dat ze elke twee weken updates willen ontvangen. Bovendien zien   

  we dat scholieren meer geneigd zijn om te kiezen voor een opleiding die vaak 

  updates stuurt dan voor een opleiding die weinig updates stuurt. Havisten doen  

  dit sneller dan vwo'ers.

 • 60% zegt dat de frequentie van de updates een rol speelt bij hun definitieve  

  studiekeuze. Voor 40% geldt dit niet. 

 • Persoonlijk contact heeft meer invloed op havisten dan op vwo’ers. Beide   

  groepen geven aan dat kleine contactmomenten, zoals een kaartje of een  

  goodie, niet veel invloed hebben op hun keuze.

 • Van tevoren heeft 60% van de scholieren behoefte aan contact met een   

  student. Uiteindelijk adviseert 85% van de studenten om aankomend studenten en  

  huidige studenten met elkaar in contact te brengen.
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 • Voor ongeveer 75% van de studenten was het gevoel dat zij kregen bij het contact  

  belangrijk voor de definitieve keuze van hun opleiding.

 • Terugblikkend geeft 30% van de studenten aan dat het contact op de opleiding  

  een rol speelde in de keuze tussen twee of meer opleidingen.

Wat zijn behoeftes met betrekking tot kennismaking met 
medestudenten?
 • Over de kennismaking met medestudiegenoten zijn de scholieren en studenten  

  het met elkaar eens. Beiden willen graag met elkaar in contact komen via   

  whatsapp en elkaar fysiek leren kennen door een kennismaking met de   

  klas of een rondleiding door de school.

 • Van zowel de scholieren als studenten heeft 90% de behoefte om online in   

  contact te komen met hun medestudenten. Helaas heeft maar 40% van de 

  studenten online kennis kunnen maken met hun medestudenten.
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Advies 

1.  Verstuur essentiële informatie vóór de zomervakantie
Uit de resultaten blijkt dat er veel overlap zit tussen de informatie die de scholieren en 

studenten voor de zomervakantie willen ontvangen en de informatie die ze als essentieel 

beschouwen. Hierop kunnen instellingen inspelen door essentiële informatie zoals 

informatie over de status van inschrijving, het rooster en collegegeld, te versturen vóór 

de zomervakantie. Daarnaast vinden vwo'ers  en wo-studenten informatie over het 

studentenleven belangrijker dan havisten en hbo-studenten. 

2.  Maak zichtbaar onderscheid tussen essentiële en leuke informatie 
De meerderheid van de wo’ers vindt het belangrijk om ook leuke informatie te ontvangen. 

Denk hierbij aan informatie over de stad of docenten. Daarnaast vindt meer dan 65% 

van de studenten het belangrijk om het verschil tussen essentiële en leuke informatie te 

kunnen zien. We adviseren dit dus duidelijk te laten zien.

3.  Maak een app waarin de status van inschrijving én andere   
 interessante informatie zichtbaar is
60% van de studenten heeft behoefte om altijd de status van inschrijving te kunnen 

bekijken. Daarnaast geeft meer dan 20% aan zeker behoefte hebben aan een app en 

49% zegt dat ze behoefte hebben aan een app mits daarin ook andere interessante 

informatie beschikbaar is. Door een app te maken waarin de status van inschrijving en 

andere informatie te vinden is, komen onderwijsinstellingen tegemoet aan de behoeften 

van toekomstige studenten. 

4.  Stuur iedere twee weken updates naar toekomstige studenten
Studenten adviseren instellingen elke twee weken een update te sturen. Dit ligt in lijn 

met de verwachting dat de meeste scholieren gaan twijfelen aan hun keuze na twee 

tot drie weken. Ongeveer 40% van de scholieren gaat twijfelen over de studiekeuze als 

zij langere tijd niks horen. Daarnaast verhogen updates de kans dat scholieren voor 

een opleiding kiezen, aangezien 70% van de studenten eerder kiest voor een opleiding 

waarvan ze vaak updates ontvangen dan voor een opleiding waarvan ze weinig horen. 

Vooral voor hbo-studenten is dit een belangrijke factor.

5.  Laat huidige studenten contact opnemen met toekomstige studenten
Van tevoren verwacht meer dan 60% dat persoonlijk contact invloed heeft op hun 

keuze. Voor 30% is dit ook zo. Bovendien geeft meer dan 70% aan het fijn te vinden als 

een huidige student contact met hen op neemt. Daar komt bij dat achteraf zelfs 85% 

aanraadt om huidige studenten contact op te laten nemen met nieuwe studenten. 
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6.  Geef scholieren de optie om elkaar te leren kennen via whatapp
Van de scholieren geeft 90% aan online kennis te willen maken met hun medestudenten. 

Daarbij geeft 80% van de studenten en scholieren aan dit te willen doen via 

whatsapp. Helaas heeft slechts 40% van de studenten online contact gehad met hun 

medestudenten terwijl 90% hiervoor openstond. Er is dus zeker ruimte voor verbetering.

7.  Organiseer een kennismaking voor de nieuwe studenten en/of een  
 rondleiding door de school
Voorafgaand wil 70% van de scholieren hun medestudenten leren kennen via een 

kennismaking met hun klas of een rondleiding door de school. De studenten sluiten zich 

hierbij aan. De meerderheid raadt instellingen aan om deze kennismakingsactiviteiten te 

organiseren. 
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10 
Bijlage

Bijlage 1. Redenen waardoor respondenten van de tweede enquête 
buiten de doelgroep vallen.

Bijlage 2. Man/vrouw-verdeling in de bovenbouw van de havo en het vwo.

Bijlage 

Aantal respondenten

Buiten de doelgroep  

Vwo 13

Havo 15

Mbo 1

Hbo-master 6

Wo-master 3

Niet eerste jaar studie

Tweede jaar 2

Tussenjaar 10

Anders 6

Totaal 56

Niveau Jaar Aantal mannen in de 
bovenbouw

Aantal vrouwen in de 
bovenbouw

Havo 2019-20 57663 (48%) 62008 (52%)

2020-21 57488 (49%) 60831 (51%)

2021-22 57171 (49%) 60082 (51%)

Gemiddeld 49% 51%

Vwo 2019-20 59663 (46%) 69283 (54%)

2020-21 60082 (46%) 69803 (54%)

2021-22 59616 (46%) 69105 (54%)

Gemiddeld 46% 54%

Bron: Centraal Bureau van de Statistiek
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Bijlage 3. Bepaling weegfactor voor de eerste enquête: Studiekiezers.

Bijlage 5. Bepaling weegfactor voor de tweede enquête: 
Eerstejaarsstudenten.

Bijlage 4. Man/vrouw-verdeling in het eerste jaar van heb hbo en wo.

Niveau Jaar Aantal
respondenten

Verdeling in 
de steekproef

Verdeling in  
de populatie

Weegfactor

Havo Man 129 33% 49% 1,50

Vrouw 267 67% 51% 0,76

Vwo Man 129 28% 46% 1,65

Vrouw 33 72% 54% 0,75

Niveau Geslacht Aantal 
respondenten

Verdeling in 
de steekproef

Verdeling in 
de populatie

Weegfactor

Hbo Man 34 44% 46% 1,05

Vrouw 44 56% 54% 0,96

Wo Man 17 27% 45% 1,65

Vrouw 46 73% 55% 0,76

Niveau Jaar Aantal mannen in het 
eerste jaar

Aantal vrouwen in het 
eerste jaar 

Hbo 2019-20 49666 (47%) 56261 (53%)

2020-21 52154 (45%) 63470 (55%)

2021-22 47437 (46%) 56438 (54%)

Gemiddeld 46% 51%

Wo 2019-20 32817 (45%) 40209 (55%)

2020-21 36394 (45%) 45050 (55%)

2021-22 35826 (44%) 45291 (56%)

Gemiddeld 45% 55%

Bron: Centraal Bureau van de Statistiek
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